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Konkurs „Rok 1918. Tradycje niepodległościowe w mojej 

miejscowości” 

 

„ Kto nie szanuje przeszłości, ten 

nie jest godzien teraźniejszości i nie ma 

prawa do przyszłości’ 

Józef Piłsudski 

 

 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Warszawie. Konkurs 

organizowany jest w ramach ogólnopolskich obchodów setnej rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. 

 

2. Konkurs ma charakter regionalny i adresowany jest do uczniów wszystkich 

typów szkół w województwie mazowieckim. 

 

3. Cele konkursu: 

 

 Odkrywanie lokalnej historii i jej bohaterów w związku z walkami o 

niepodległość Polski w 1918 roku  

 Przekazywanie i kontynuowanie tradycji lokalnych i narodowych.  

 Budowanie więzi międzypokoleniowej. 

 Propagowanie wśród młodego pokolenia wartości patriotycznych. 

 Edukacja historyczna i rozwijanie aktywności twórczej młodzieży. 

 

4. Uczestnikami konkursu są osoby indywidualne lub zespoły. 

 

5. Nad przebiegiem konkursu, oceną prac oraz wytypowaniem zwycięzców 

czuwa Komisja Konkursowa. 
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§ 2. Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

2. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne i zespoły (max. 

trzyosobowe). 

 

3. Każdy uczestnik lub zespół przygotowuje jedną pracę konkursową w 

formie prezentacji multimedialnej.  

 Należy przygotować samodzielną prezentację – będzie ona stanowić jedyne 

źródło oceny pracy, dlatego jej przygotowanie wymaga zawarcia w niej 

wszelkich treści, które mogą być potrzebne do pełnego zrozumienia 

prezentowanej historii lokalnej. 

 Informacje zawarte w prezentacji powinny stanowić zamkniętą całość. 

Autor – zgodnie z ideą tego rodzaju prezentacji konkursowej — nie 

dopowiada nic do treści prezentacji, niczego nie wyjaśnia werbalnie, więc 

powinien bardzo starannie dobrać treść slajdów tak, by prezentacja mogła 

spełnić swoje zadanie i stanowić wystarczające źródło informacji na dany 

temat. 

 W prezentacji mogą znaleźć się treści uzupełniające i dokumentujące 

opisywaną historię lokalną, oddające realia wydarzeń i ciekawostki z nimi 

związane, uzupełniające wiedzę historyczną (np. fotografie, filmy, muzyka, 

mapy, dokumenty, relacje, artykuły z gazet, itp.). 

 Treść prezentacji powinna być stworzona samodzielnie z wykorzystaniem 

publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz Internetu – konieczne 

jest wówczas podanie źródła wykorzystanych materiałów. 

 Komisja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji pracy, w której nie 

zostaną podane źródła. 

 Czas trwania prezentacji (z odtwarzaniem filmów, muzyki ) nie powinien 

przekroczyć 20 minut. 

 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wypełnionej karty 

zgłoszenia (zał. 1) na adres mailowy edyta.gula@ipn.gov.pl do dnia 

20.12.2017 r. Kartę zgłoszenia do konkursu niepełnoletnich uczestników 

podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. 

 

5. Potwierdzeniem zakwalifikowania uczestnika do konkursu jest informacja 

zwrotna od organizatora. 
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6. Nadesłanie karty zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją 

jego regulaminu. 

 

 

7. W zależności od charakteru zgłoszeń organizator zastrzega sobie podział 

prac konkursowych na kategorie wiekowe. 

 

8. Termin nadsyłania prac upływa 15 marca 2018 r. Prace należy przesłać 

pocztą elektroniczną na adres mailowy edyta.gula@ipn.gov.pl i dostarczyć 

pocztą na płycie CD na adres: IPN OBEN Edyta Gula pl. Krasińskich 

2/4/6 00-207 Warszawa, z dopiskiem KONKURS. 

 

 

§ 3. Komisja konkursowa 

1. Komisja konkursowa jest powoływana przez Naczelnika Oddziałowego 

Biura Edukacji Narodowej w Warszawie. 

 

2. W skład Komisji wchodzą trzy osoby. 

 

3. Zadaniem Komisji jest wyłonienie laureatów konkursu w drodze oceny 

prac uczestników. 

 

4.  Komisja Konkursowa ocenia: 

 Zgodność pracy z tematem 

 Samodzielność  

 Wartość merytoryczną i zgodność z faktami historycznymi 

 Trafny i różnorodny wybór materiałów dokumentujących  

i ilustrujących prezentowaną historię lokalną 

 Staranność wykonania 

 Oryginalność pomysłu. 

 

5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 
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§ 4. Nagrody i wyróżnienia 

1. W konkursie przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia i dyplomy. 

2. Nagrodami w konkursie są publikacje Instytutu Pamięci Narodowej 

oraz nagrody rzeczowe. 

3. Ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród  

i podsumowaniem konkursu odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. 

w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia, ul. Marszałkowska 

21/25 Warszawa. 

4. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na finał konkursu. 

 

 

§ 5. Prawa autorskie 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania 

prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego prezentowania  

i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, 

na stronach internetowych oraz w drukowanych i informacyjno-

promocyjnych wydawnictwach Instytutu Pamięci Narodowej. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub 

przedłużenia Konkursu bez podania przyczyn. 

2. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podawania 

przyczyny oraz prawo do niewyłaniania zwycięzcy. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.  

4. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu kosztów wynikających 

z uczestniczenia w konkursie.  

5. Dane osobowe uczestników Konkursu są chronione zgodnie  

z obowiązującym prawem. 

6. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych  

w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną 

wyłączone z Konkursu. 

7. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. 

8. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się 

z : Edyta Gula, OBEN Warszawa, edyta.gula@ipn.gov.pl,  

tel. 22 860 70 47 
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Załącznik 1 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 

 „Rok 1918. Tradycje niepodległościowe w mojej miejscowości.” 

 

 

 

 

Imię, nazwisko uczestnika, adres mailowy 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

Adres, telefon, adres mailowy szkoły/placówki 

 

……………………………………………………………………………... 

 

 

Imię, nazwisko nauczyciela/opiekuna, adres mailowy 

 

 

……………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i w pełni 

akceptuję jego warunki. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie 

danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) 

 

 

 

 

…………………………….    …………………………….. 

Podpis uczestnika     Podpis rodzica/opiekuna 


